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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

według harmonogramu 
umieszczonego na stro-

nie Wspólnoty 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Teksty do medytacji od 15.11.2018 r.  
 

� Postaw się w obecności Pana, uświadamiając sobie przed Kim stoisz i z Kim masz rozmawiać. 
� Przy pomocy umysłu, wyobraźni, pamięci usiłuj odnaleźć się w rozważanej scenie ewangelicznej i 

spotkać osobiście z Jezusem, słuchając Jego pouczeń skierowanych do Ciebie, przyglądając się Je-
go działaniu, by pozwolić Jemu zadziałać w Twoim życiu.  

� Sformułuj modlitwę przy pomocy treści przeczytanej perykopy w dowolnej formie. 
� Zadanie, wskazówka lub komentarz w tabeli 
� Do jakich działań, czynów, dzieł czujesz się przynaglony przez to Słowo? 
� Zapisz swoje postanowienie, by wieczorem zrobić rachunek sumienia z wypełnienia Bożego we-

zwania płynącego z tego słowa. 
� Przeczytaj wskazany na dzień fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

 

DZIEŃ 
FRAGMENT 
EWANGELII 

NUMERY W KKK 

Czwartek – 15.11. Mk 13,33-37 574-576 Jezus a Izrael 

Jezus zachęcał w poprzedniej perykopie, aby nie skupiać się na dacie końca czasów. Koniec jednak na-
dejdzie, ale świadomość tego czasu ma w nas rodzić postawę czuwania. To słowo pojawia się 3x w tak 
krótkim fragmencie. W języku greckim to słowo grēgoreite – oznacza być bystrym, żywym i przytom-
nym. Słowo czuwać wymaga odpowiednich sił, wrażliwości i świadomości celu. Sen jest przeciwień-
stwem czuwania. To postawa zatopienia w świecie, kosztem swojej godności. Chrześcijanin to człowiek, 
który wyróżnia się od świata postawą czuwania. Nadejście Syna Człowieczego nie jest dla człowieka 
powodem do strachu i przygnębienia, lecz wręcz przeciwnie powinno być wydarzeniem nadziei i radości. 

Piątek – 16.11. Mk 14,1-2 577-582 Jezus a Prawo 

Rozpoczynamy opis Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Ostatnie słowo z poprzedniego rozdziału to czu-
wajcie. Jezus zaprasza, aby czuwać wraz z Nim przy Pascha. Słowo Pascha ma wiele znaczeń, ale m.in. 
oznacza przejście. Jezus przygotowuje się do przejścia ze śmierci do życia, idzie jako Pasterz, który bę-
dzie prowadził swoje owce. Zupełnie inną postawę mają w Ewangelii ówcześni pasterze – arcykapłani i 
uczeni w Piśmie, którzy szukają spisek, aby zabić Jezusa. Obroną dla Jezusa są póki co ludzie, ale ich 
ochrona nie jest trwała. 

Sobota – 17.11. Mk 14.3-9 551-553 Klucze Królestwa 

W. 8 pokazuje sens całej sceny. Namaszczenie w Starym Testamencie miało wyjątkowe znaczenie. Ozna-
cza czynność prawno-rytualną, mającą znaczenie symboliczne i wywołującą istotne skutki w życiu spo-
łeczności Izraelitów. Była to konsekracja osoby, czyli jej upoważnienie i uprawomocnienie do wykony-
wania określonych zadań przewidzianych przez prawo odwołujące się do woli Jahwe. Stary Testament 
zna namaszczenie królewskie, kapłańskie i prorockie. Autorzy Nowego Przymierza patrzą na Jezusa przez 
pryzmat Jego godności Króla, Kapłana i Proroka. Jego namaszczenie, dokonane przy chrzcie w Jordanie. 
Jezus jak, sam mówi został namaszczony do misji Paschy, przejścia ze śmierci do życia: jako Król, Kapłan i 
Prorok wobec swojego ludu. Kobieta nie była w stanie uratować Jezusa, ale wyraża swoją miłośc – rozbi-
ja cały flakonik. 

Niedziela – 18.11. Mk 14,10-11 587-591 Jezus a wiara w Boga Jedynego 

Judasz podejmuje decyzje o zdradzie Jezusa po zajściu w Betanii. Judasz oburzył się na marnowanie 
olejku, wyszła jego chciwość (zob. J  12,4n), którą zaspokajają arcykapłani. Nie mieli oni władzy nad Jezu-
sem, ale dzięki pomocy Judasza mają teraz do Niego przystęp. Była to równowartość rocznych zarob-
ków, czyli 300 denarów. Ewangelia pokazuje jak zło i spisek wokół Jezusa gęstnieją, a Jezus jest zdradza-
ny i sprzedany. Sprzeciwia się Judasz w ten sposób swojej misji Apostoła – ukazywania prawdy o Jezusie.  

Poniedziałek – 19.11. Mk 14,12-16 592-594 powtórka 

Żydzi schodzili się do Jerozolimy na Świętowanie Paschy, najważniejszego święta. Przygotowanie Paschy 
wymagało zaangażowania. Pytanie uczniów pokazuje, że Jezus ma Paschę przeżyć sam, odpowiedź Jezu-
sa to zaproszenie do wspólnego przeżycia Paschy – doświadczenia mocy Boga, który wyprowadza z 
ciemności grzechu i śmierci i przeprowadza do życia. Warto zauważyć, że uczniowie zastają wszystko 
przygotowane. 
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tel. 791-386-047 
e-mail: mini-damian@o2.pl 

Barbara Zacharska 
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V-ce lider 
 

Andrzej Paśkiewicz 
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Animatorzy  
diakonii 

  

 
Ewelina Konieczna 
diakonia modlitewna 

  

Andrzej Paśkiewicz 
diakonia uwielbienia 

 

Magdalena Pachalska 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
 

Marcin Zacharski 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
 

 

Wojciech Wojdyło 
diakonia liturgiczna 

  

 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Alicja Cyrnek 
diakonia organizacyjna 

  

 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 
 

Barbara Zacharska 
diakonia prorocka 

 

Wtorek – 20.11. Mk 14,17-21 595-598 Proces Jezusa 

Jezus zapowiada zdradę. Uczniowie się zdenerwowali i zaczęli pytać czy to oni. Pora o której się to dzieje 
– wieczór, przypomina porę dnia, w której nasila się działanie złego ducha. Ewangelia podkreśla do jak 
wielkiej bliskości Jezus dopuścił tego, który Go zdradził. Zdrada tak wielkiej łaski i zaufania jest tak wiel-
kim złem, że przekreśla sens jego życia. Grzech ten jest osobistym nieszczęściem zdrajcy, które jest tak 
wielkie, że dla niego samego lepiej byłoby się wcale nie narodzić. Pomimo, że zdrada Jezusa jest wielkim 
złem, pomimo, że doprowadzi nie tylko do aresztowania, ale także do śmierci Jezusa, nie unicestwia ona 
Jego dzieła. 

Środa – 21.11. Mk 14,22-25 599-605 Odkupieńcza Śmierć Jezusa 

Jest to moment ustanowienia Eucharystii. Jezus oddaje swoje Ciało i swoją Krewa dla wszystkich. Uświa-
damia, że to jest Jego Ciało i Jego Krew, prawdziwa i realna. W każdej Eucharystii  jest Jego Ciało i Krew. 
Jezus zaprasza wszystkich do udziału w Eucharystii – w. 23. Jezus oddaje swoje życie za człowieka i za-
proszenie, które kieruje do człowieka to zaproszenie do Królestwa Bożego – w. 25. Jezus ofiaruje swoje 
ciało (siebie samego), dla dobra człowieka, tak jak teraz ofiarowuje uczniom chleb. Przelana przez Niego 
krew, czyli śmierć, z której Jezus uczynił ofiarę (akt zawierzenia, ufności i miłości), stanie się nowym 
przymierzem, między Bogiem i wszystkimi ludźmi. Ofiara Jezusa umożliwi każdemu człowiekowi pojed-
nanie z Bogiem. To jest już ostatnia uczta uczniów z Jezusem w tej rzeczywistości. Kiedy będą ucztować 
wspólnie następny raz cała rzeczywistość będzie już przemieniona. 

 

Na owocną pracę formacji ze Słowem Boga, błogosławię + 
                                                                                                         ks. Damian 

Intencje do modlitwy 
 

� Za Wspólnotę o oczyszczenie z każdej formy zła oraz umocnienie w dobru. 
� Za błądzących w wierze, odrzucających nauczanie Jezusa oraz za poszukujących wiary, o 

łaskę Ducha Świętego dla nich. 
� O jedność wszystkich chrześcijan. 

 

Ogłoszenia   
1. Przypominamy, o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji naszej wspólnoty oraz zachę-

cie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca. 
 2. W dniu 08.12.2018r. w Domu Diecezjalnym Tabor odbędzie się Dzień Skupienia dla członków 

Wspólnoty Miriam i Wspólnoty Emaus. Rozpoczęcie o godz. 08.30, a zakończenie o godz. 17.00. 
Temat spotkania „Maryja – sekret Bożego piękna”, które poprowadzi nasz Pasterz. Koszt 20,00 zł - 
obiad (dla chętnych). Zapisy i płatność u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza od 14 do 26 
listopada 2018r. W związku z tym nie będzie spotkania w dniu 4 grudnia 2018r. 

3. W dniach 01-03.03.2019r. będą organizowane rekolekcje dla członków Wspólnoty Miriam w Lipin-
kach k/Gorlic. Poprowadzi je nasz Pasterz. Koszt pełnego pobytu to 100 zł. Transport – wstępnie 
we własnym zakresie. Zapisy i płatność u Skarbnika Wspólnoty Andrzeja Paśkiewicza w terminie 
od 14.11.2018r. do połowy lutego 2019r. Płatność można dokonać w częściach. W trakcie reko-

lekcji mały trekking . 
4.   Do końca listopada br. będą trwały zapisy do diakonii Wspólnoty Miriam. Każdy z animatorów bę-

dzie prowadził zapisy do diakonii, za którą odpowiada. Równocześnie przy zapisach przez anima-
torów będą zbierane zgody na korzystanie z danych osobowych wykorzystywanych przez Wspól-
notę Miriam w obszarze jej działania. 

2. W dniach od 7-11.07.2019 planowane są rekolekcje wakacyjne dla wszystkich Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej w Lourdes. Zapisy trwają do wyczerpania się wolnych 
miejsc. Aktualnych informacji udziela Koordynator Diecezjalny pani Elżbieta Tomasik. 
 

 

 

 

 

Redaktor biuletynu: Ewelina Konieczna � Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego � 

� telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne: � 884.31.51.51 �  e-mail: miriam.rzeszow@gmail.com � 

� www.miriam.rzeszow.pl � www.facebook.com/miriam.rzeszow � 
�     �     � 


